Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18
50088 TARTU
ENLi seisukoht noortevaldkonna arengukava väljatöötamiskavatsuse eelnõule
Eesti Noorteühenduste Liit toetab Teie algatust alustada järgmise perioodi strateegia
koostamisega.
Leiame, et valdkondade ülene riiklik noorte strateegia aitab praeguses demograafilises
olukorras rõhutada noorte erilist rolli ühiskonnas ning loob eeldused eesmärkide
saavutamist mitmes olulises poliitikavaldkonnas, sh nii hariduses-, sisejulgeolekus-,
majanduses- ning loomulikult ka sotsiaalpoliitikas.
Olukorras, kus rahvastik vananeb ja noorte osakaal ühiskonnas väheneb, on erilise
tähelepanu all ühiskonna arengu jätkusuutlikkus ning noortega seonduvad teemad.
Eelkõige on vajalik parandada noorte valmisolekut tulla toime tööturul ning noorte
võimalusi ühiskonnas osalemiseks.
Noorte strateegial on oluline roll Eesti 2020 konkurentsivõime kava eesmärkide
saavutamisel hariduse, tööjõu, sotsiaalse sidususe ja lõppkokkuvõttes majandusliku arengu
vallas, sh ühe põhihariduse või madalama haridustasemega õpinguid mittejätkavate noorte
osakaalu ning noorte töötuse määra olulisel vähendamisel.
Eesti Noorteühenduste Liidul on hea meel, et need teemad on Eesti ühes olulisemas
strateegias pälvinud eraldi tähelepanu. Küll aga leiame, et nende eesmärkide saavutamine
on vajalik haridussüsteemi, tööturuinstitutsioonide, noortevaldkonna organisatsioonide,
kohalike omavalitsuste jt ühine pingutus. Euroopa Liidu lõimitud noortepoliitika põhimõte
seab noorte kui riigi tuleviku huvide ja vajaduste arvestamise esikohale olenemata sellest,
millise ametiasutuse haldusalasse mõni konkreetne küsimus kuulub. Selle tõttu on määrava
tähtsusega, et tegemist oleks riikliku tasandi arengukava või strateegiaga.
Konkurentsivõime kava ütleb, et: „Noorte paremaks kohanemiseks hilisema tööeluga on
üldhariduses vajalik lisaks faktiteadmistele kujundada õpilaste sotsiaalseid võtmepädevusi,
arendada loovust ja ettevõtlikkust“. Antud pädevuste kujundamine ongi üks noortetöö
põhiväljundeid. Meil on kahju, et konkurentsivõime kava strateegia koostajad pole seda
märganud ja ära märkinud. Noorsootöö eesmärgiks on mitte pelgalt noorte vaba aja
sisustamine, vaid iga noore isikuliku arengu ja potentsiaali avaldumisi maksimaalne
toetamine. Läbi noorte aktiivsel osalusel toimuva in- ja mitteformaalse õppimise arenevad
muuhulgas noorte enese- ja ühiskonnateadlikkus, ettevõtlikkuse, elukestva õppimise ja

osaluse harjumused ning väheneb oluliselt sotsiaalse tõrjutuse oht.
Kuna noorsootöö korraldamine ja noori puudutavate poliitikate kujundamine on väga
paljude organisatsioonide vahel jagatud, on valdkonnas vajalikud ka tsentraliseeritud
meetmeid ning ühiseid kokkuleppeid eesmärkides ja tegevus-põhimõtetes. Sellest
tulenevalt peame oluliseks, et Eestis luuakse riiklik Noorte Strateegia.
Oleme valmis tegema Teie, enda liikmesorganisatsioonide ja teiste partneritega tihedat
koostööd tulevikku vaatava strateegia koostamiseks.
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